Garanti BBVA Yatırım olarak sizlere yenilenmiş arayüze ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi
hedefleyen yeni özelliklere sahip Garanti BBVA e-Trader HTML uygulamamızı sunarız.
Yeni uygulamamıza web sitemizin sağ üst köşesinde bulunan Giriş Yap bölümünden Garanti BBVA
eTrader’ı seçerek erişebilirsiniz.
Yeni versiyonda eklenen ve güncellenen özelliklerin detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
Önemli Not: Eski uygulamamızda özelleştirilmiş sayfası olan müşterilerimizin kayıtları yeni yapıya
geçiş sebebiyle taşınamayacaktır. Yeni özelleştirilmiş sayfa yaratılması gerekecektir.
-

Yenilenmiş uygulama sayfası ve dinamikleri
o

Geliştirilen yeni sayfa mekanizması ile eklediğiniz modülleri sayfanız üzerinde
sürükleyip farklı modüllerin içerisine sekme ya da ayrı modüller olarak
konumlandırabilirsiniz.

o

Sayfanızda yer alan modüllerin boyutlarını bulunduğu konuma göre yan ya da
alt/üst sınırlarından düzenleyebilirsiniz.

o

Eklediğiniz modülleri sekme yapısında bulunan ikonlar ile tam ekran yapabilir,
sekmeyi ayrı bir ekran olarak dışarı çıkarabilir ya da kaldırabilirsiniz.

o

Farklı pencere olarak dışarı çıkarma özelliği sayesinde birden çok ekran kullanmanız
durumunda daha fazla izleme listesi, modül vb. verileri takip edebilirsiniz.

o

Uygulamaya eklenen tema opsiyonu ile mobil uygulamadakine benzer bir şekilde
dilerseniz uygulamamızı açık ya da koyu tema ile kullanabilirsiniz.

-

İzleme listesi düzenlemeleri
o

Listenizdeki semboller için sağ-tıklama ile hızlı ve farklı aksiyonlar alabilirsiniz.

o

Dilediğiniz sembole sağ tıkladığınızda emir verme, alarm ekleme, farklı analizler
yapma gibi özelliklere ulaşabilirsiniz.

o

Sembol değiştirme ve taşıma, kolon ve sekme düzenleme, kolon sabitleme ve
otomatik boyutlandırma, satır ekleme ve silme gibi aksiyonları daha kolay hale
getirdik.

o

Ek olarak izleme listenizde istediğiniz kolonun başlığına tıklayarak azalan ya da
artan şekilde sıralama yapabilirsiniz.

-

Grafik altyapısında iyileştirme
o

TradingView grafik altyapısının güncel son versiyonu ve yeni teknik analiz
fonksiyonları eklemenin yanı sıra yaptığınız analizleri farklı kaydetme özelliğini
getirdik.

-

Yenilenmiş emir verme deneyimi
o

Uygulamanın üst kısmında bulunan alandan farklı emir tiplerinde (hızlı al/sat, zincir,
süreli) hızlı bir şekilde emir verebilirsiniz.

o

Emir ekranlarına sembol detay, derinlik, gerçekleşen işlemler gibi emir anında
ihtiyacınız olabilecek veriler ekledik.

o

Ek olarak alış, satış, satılabilir adet, tutar gibi giriş alanlarına bastığınızda ekran
güncellenmekte ve ilgili değişiklikleri hızlıca yapabileceğiniz bir alt yapı geliştirdik.

-

Değişen yeni portföy görünümü
o

Uygulamamızın alt kısmında yer alan portföy alanında hesap geçişini hızlandıran,
dilerseniz farklı pencerede takip edebileceğiniz açılır kapanır bir yapı oluşturduk.

